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Április végén nyit az új piac 
Száznál is több asztalon árulhatnak 

Közel negyven főt fogadnak majd az új bölcsődében 
Hamarosan megkezdődik a 
bölcsőde kivitelezése, mely-
re 332 millió forint pályázati 
forrást nyert a város. A leg-
kisebbek ellátását szolgáló 
intézmény a Kodály Zoltán 
utcában, az óvodával egy in-
gatlanon, de attól teljesen 
függetlenül, a jelenlegi parko-
sított területen valósul meg. 
A tervezett három csoportos 
épület földszintes kialakítás-
sal épül. A három csoportban 
csoportonként 12 fő gyermek 
elhelyezésére nyílik majd le-

hetőség. A csoportszobákon 
kívül szociális helyiségeket, 
irodákat is kialakítanak az eu-
rópai színvonalú intézmény-
ben, és természetesen lesznek 
raktárak, mosóhelyiség, me-
legítőkonyha is. Az étkeztetés 
az óvodához hasonlóan az ön-
kormányzattal szerződésben 
álló melegkonyháról történik 
majd. Az épületrészhez nyolc 
parkoló is készül, és 21 kerék-
pár tárolására alkalmas helyet 
alakítanak ki. A kivitelezés 
előkészítése még folyamatban 

van, de reménye-
ink szerint rövid 
időn belül elin-
dul az építkezés. 
A tervek szerint 
ősszel már birtok-
ba vehetik az új 
épületet a kicsik.
A bölcsőde építé-
sével egy időben 
felújítják az öreg beton kishi-
dat is, amely már szinte hasz-
nálhatatlan állapotban van és 
rontja a városképet. A most 
elkészült piaccsarnok, illetve a 

majd felépülő gyermekintéz-
mény mellett szükségszerű a 
fahíd korszerűsítése, melynek 
a biztonságos közlekedésben 
is szerepe lesz. 

Lehet, hogy nem is annyi-
ra tudják az itt élők, hogy 
mennyire híres az izsáki piac. 
Gyakran hallani a piacozó 
kereskedőktől, hogy itt van a 
legélénkebb és legjobb piac a 
környékben. Pedig lássuk be, 
eddig igen mostoha körül-
mények között árusították 
portékáikat a termelők, a ke-
reskedők, a gazdasszonyok. 
Az új piaccsarnok elkészü-
lése a 21. századi színvonalat 
biztosítja a piac résztvevői-
nek, árusítónak és vásárlónak 
egyaránt. Az utolsó simítá-
sokat végzik már a szakem-
berek a csarnokon, melynek 
végleges műszaki átadása 
március 3-án megtörtént. 
Jelenleg a használatbavételi 

engedélyezési eljárás folyik. 
Az épületben előírás a gom-
bavizsgáló helyiség, de há-
rom üzletet is kialakítottak. 
A kofák és árusok portékái-
nak 64 db 2 méter széles asz-
tal áll majd rendelkezésére. 
A nyitott-fedett pavilon 
részben további 40 db asztalt 
és 12 db kisebb méretű felü-
letet biztosítanak. A Katona 
J. utcában a csatornapar-
ton 16 db parkoló készült, 
melyből egy mozgássérültek 
részére lett kialakítva. 
A piaccsarnok mögött talál-
ható önkormányzati terüle-
ten további 16 db parkoló- 
állás, és a parkolók végében 
kerékpártároló készül 12 db 
kerékpártámasszal. A pi-

accsarnok és a Bihari utca 
mellett kialakított parkolók 
között a Kecskeméti úton 
történő biztonságos meg-
közelítés érdekében gyalo-

gátkelőhely készül, melynek 
építési engedélyeztetése fo-
lyamatban van. A tervek sze-
rint április 14-én, 9.30 órakor 
nyitja meg kapuit az új piac.

Izsák városa ebben a költség-
vetési évben 1.505.078.572,- 
Ft bevételből gazdálkodhat, 
amelyből az önkormányzat 
állami feladatellátása, a mű-
ködése és a fejlesztések biz-
tosíthatóak. A költségvetési 
rendeletben 884.536.367,- 
Ft fejlesztési előirányzatot 
fogadtak el, ami a 2020. év-
ben tervezett teljes fejlesztés-
re szánt összeg.
Az idei évre tervezett tá-
mogatási előirányzat 
446.573.003,- Ft. Ezt az 
összeget várjuk még uniós 
támogatási formában. Eb-
ben az összegben szerepel a 
bölcsődefejlesztés, a piaccsar-
nok melletti 16 férőhelyes 
parkoló és kerékpártároló, 
továbbá egy új játszótér ki-
alakítása. 

FEJLESZTÉSEK

Az egészségház-fejlesztés 
alatt két uniós projekt megva-
lósítása értendő. Egyrészt egy 
alapinfrastruktúra-fejlesztést 
foglal magába, melynek kere-
tében az egészségügyi alapel-
látás kialakítása történik meg, 
amely a gyakorlatban házi-
orvosi és fogorvosi rendelő 
létrejöttét jelenti. A fejlesztés 
ezenfelül egy energetikai kor-
szerűsítést is tartalmaz.
A művelődési ház színpad-
felújítása, valamint a kisi-
zsáki művelődési ház kap-
csán konkrét összeg nincs 
nevesítve a költségvetésben. 
A tervezett felújítások for-
rásigényét a fentebb említett 
fejlesztési előirányzat hiva-
tott fedezni. 

Elfogadták a költségvetést 
Kedves Izsákiak!

Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm Önöket a megújult Izsáki 
Hírek első számában. Képvise-
lő-testületünk alapvetése, misze-
rint őrizzük meg mindazt, ami 
előre visz, és változtassunk min-
denütt, ahol szükséges, a média 
átalakításában is tetten érhető. 
Folytonosság az elnevezésben, 
az elkötelezettségben, megújulás 
a formában, a megjelenésben, el-
mozdulás egy városi magazin felé. 
A városházán eddig töltött bő 
négy hónapot ugyanezen elgondo-
lás határozta meg: tegyük rendbe 
közös dolgainkat, azonosítsuk és 
jelöljük ki a fejlődés irányait. 
Bizton mondhatom Önöknek, el-
kezdtük. Elkezdtük minden ne-
hézkedés ellenére. Elsőként a város 
pénzügyi helyzetét igyekeztünk 
stabilizálni, a tervezhetőség alap-
jának tekintjük az áttekinthető 
pénzügyi folyamatokat, a köz-
pénzt a szó szoros értelmében ér-
telmezzük. A mindennapi műkö-
dés zavartalansága mellett kiemelt 
prioritást kapott a beruházásaink 
finanszírozásának biztosítása, a 
helyi közösségek tevékenységeinek 
támogatása. A jelek szerint az új 
megközelítés már az első évben 
megteremti a lehetőségét, hogy év-
tizedes elmaradásokat pótoljunk 
középületeink állagmegóvásában, 
közterületeink biztonságának 
növelésében. A művelődési ház, 
a sportcsarnok és a régi könyv-
tár épületének használhatósága, 
komfortossága kiemelt jelentőségű 
helyi egyesületeink számára. 
Ugyancsak a következő hó-

napok tervei között szerepel a 
városközpont biztonságának 
növelése új kamerák és reflekto-
rok felhelyezésével. Várhatóan a 
közeljövőben megújul városunk 
honlapja, remélhetően rendező-
dik az önkormányzat jelenléte 
a közösségi médiában, továbbá 
tervezzük a helyi televízió meg-
erősítését is. A távolabbi terve-
ink azonosításához több irány-
ban is tettünk már lépéseket, 
úgymint közlekedési rend felmé-
rése, strand hasznosítása, helyi 
turizmus fejlesztése. Ezúton is 
köszönöm mindazoknak, akik 
segítettek, segítenek feladataink 
ellátásában, és kérem a türelmét 
azoknak is, akik korábban job-
ban megtalálták számításukat. 
Kisváros vagyunk, széthúzással, 
kizárólag szűk, egyéni érdekek 
mentén való gondolkodással 
nem fog menni. Kívánom, hogy 
mindannyiukban legyen egyre 
erősebb mindaz, ami összeköt 
minket, ennek az igazán sze-
rethető kisvárosnak a lakóit. 
Javában tart a böjti időszak, 
készülünk a keresztény világ 
legnagyobb ünnepére még akkor 
is, ha ezt a magasztos időszakot 
aggodalommal és kétségekkel 
töltjük a világméretű járvány 
miatt. Vigyázzunk egymásra, 
családtagjainkra, időseinkre és 
hiszem, hogy figyelmünk és fe-
gyelmünk nem lesz hiábavaló. 
Kívánok minden izsáki család 
számára áldott készülődést, ün-
nepvárást és meghitt, szép hús-
vétot! 

Kutas Tibor
polgármester 

A koronavírus felülírta az 
elkövetkező hetek, hónapok 
terveit, programjait, így or-
szágszerte elmaradtak a nem-
zeti ünnep nyilvános megem-
lékezései is. Tilalom hátán 
tilalom, hiszen mindent meg 
kell tenni annak érdekében,  
hogy a járvány mielőbb levo-
nuljon hazánkban. Az ezzel 
kapcsolatos óvintézkedéseket 
komolyan kell venni! Véle-
ményem szerint egyszerű 
influenzánál is illik betartani 
alapvető szabályokat, a mos-
tani azonban ettől sokkal ve-
szélyesebb. Pánikot azonban 
felesleges generálni, a félelem 
rossz tanácsadó! Alkalmaz-
kodunk a körülményekhez, 
így a rendezvények megtar-
tásáról is érdemes mindenkor 
előzetesen tájékozódni. La-
punkban is több olyan terve-
zett eseménnyel találkozhat-
nak, melyek megtartása még 

bizonytalan, mint ahogy nap 
mint nap változnak a dolgok 
körülöttünk.  
Március 15-e nem maradt 
el! A forradalom eszmeisé-
ge ugyanis 172 éve üzen az 
utókornak, és őrzi azokat a 
kivívott értékeket, melyek 
meghatározták történelmün-
ket. A márciusi ifjak lelkese-
dése, tettei átívelnek korokon, 
nemzedékeken, és tiszteletük 
március idusán szívünkben 
érik igazi ünneppé. 
Megemlékeztek a jeles nap-
ról az iskolában és a civil 
szervezetek, pártok is lerótták 
kegyeletüket a ’48-as emlék-
műnél. A kegyelet koszorúját 
a város önkormányzata nevé-
ben Kutas Tibor polgármes-
ter és dr. Nagy Attila Egon 
jegyző helyezték el, de pártok, 
civil szervezetek, intézmények 
is elhelyezték az emlékezés 
virágait.                             -sé-

Az ünnep az emberek 
szívében kezdődik 

FÓKUSZBAN
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Szilárd erkölcsi értékek, elköteleződés kell 
Kapás Zoltánné segítőkész, lelkes tanári kollektívát irányít a vészhelyzet idején is

Közel két hónapja irányítja az Izsáki Táncsics Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát Kapás Zoltánné 
szaktanácsadó, mesterpedagógus, mivel Gera Árpád Zoltánné 
nyugállományba vonult január végén. Az új igazgató szinte 
három évtizede él Izsákon, ahol pedagógusként jól isme-
ri őt a város. A pályán eltöltött évtizedek alatt rengeteg ta-
pasztalattal felvértezve fogott a vezetői munkához. Vallja, 
hogy a pedagógus kollégákkal legalább annyira kell törőd-
ni, mint a gyerekekkel ahhoz, hogy egy sikeres és szemé-
lyiségközpontú oktatási intézmény működjön a városban, 
ahol jól érzi magát tanár és diák egyaránt. 

 • Mit jelent számodra Izsákon 
élni, tanítani, azaz most már 
irányítani az iskola munkáját? 
– Talán onnan indulnék, hogy 
én keceli születésű vagyok, 
de már több mint 28 éve 
Izsákon élek a családommal. 
A munkahely miatt költöz-
tünk Izsákra, ahol befogadó, 
segítőkész közösségre leltünk. 
Ma már jobban ismerem az itt 
élő embereket, mint a szülő-
falumban. Az évek alatt na-
gyon sok diákkal ismertettem 
meg múltunk, történelmünk 
eseményeit, mutattam meg a 
magyar nyelv különlegességét, 
szépségét, irodalmi értékein-
ket.  A tanári munkám során 
az egyik legfontosabb, leg-
szebb feladatnak az osztályfő-
nöki tevékenységet tekintem. 
Idén a hetedik osztályom 
ballag el éppen. A gyerekek 
megismerése, nevelése, prob-
lémáik meghallgatása, a közös 
programok, élmények meg-
követelik, hogy ne csak mun-
kának, hanem hivatásnak 
tekintsük ezt a pályát. Ehhez 
sok időre, energiára van szük-
ség, és kell a támogató család 
is. Nekem szerencsére ilyen 
családom van.

 • A pedagóguspálya ma már 
nem a legvonzóbb hivatásokhoz 
tartozik. Hogyan látod ezt? 
– A tanári pálya az elmúlt 
harminc évben is mindig tar-
togatott nehézségeket, prob-

lémákat, de ugyanakkor örö-
möket, sikereket is. Most is 
vannak, ugyanúgy, mint régen,  
tehetséges tanulók és megse-
gítésre, támogatásra szoruló 
gyerekek. A pedagógus fela-
data mindig is az volt, hogy 
megtalálja hozzájuk az utat. 
Az intézmény vezetőjeként 
is hasonlóan gondolkodom a 
tanári pályáról, ugyanakkor 
azt is látom, hogy milyen napi 
küzdelmek, azonnali megol-
dásra váró feladatok vannak 
egy ilyen nagy intézményben. 
A körülöttünk lévő világ fo-
lyamatosan változik, átalakul. 
Amit húsz-harminc éve még 
csak elképzeltünk, az ma már 
természetes. Az információá-
ramlás, a rengeteg modern 
eszköz a mai pedagógustól 
megköveteli a folyamatos 
megújulást, a modern eszkö-
zök megismerését és haszná-
latát.  Azt gondolom, hogy 
csak olyanok képesek ezen 
a pályán hosszú ideig tevé-
kenykedni, akik szilárd erköl-
csi értékekkel rendelkeznek, 
elkötelezettek, ugyanakkor 
képesek a folyamatos meg-
újulásra, nem ijednek meg a 
kihívásoktól, s a gyereksze-
retet akkor is erőt ad nekik, 
amikor a legnehezebbnek ér-
zik a hivatásukat. 

 • Két hónapos vezetői háttérrel 
milyennek látod a feladatot? 
– Az elmúlt hetekben azt 

tapasztaltam, hogy az intéz-
mény vezetése is változatos 
munkát jelent. Vannak hosszú 
távú feladatok, melyeket meg-
felelően elő kell készíteni, lé-
pésekre bontani, ugyanakkor 
sürgős feladatok is akadnak 
szép számmal. A kollégákkal, 
dolgozókkal is legalább any-
nyit kell törődni, foglalkozni, 
mint a gyerekekkel ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat in-
tézményünkben. A rengeteg 
szakkör, verseny, program azt 
is megköveteli, hogy az egész 
intézmény tevékenységére 
megfelelő rálátással legyek. 
Szerencsére segítőkész, lelkes 
és kitartó tanári közösséget 
irányíthatok, akiknek a mun-
kájára bátran lehet támasz-
kodni.

 • Milyen terveket szeretnél 
megvalósítani? 
– Alapelvem, hogy a jó gya-
korlatokat, a bevált módsze-
reket hagyjuk kibontakozni, 
erősödni. A hagyományok 
tisztelete biztos alapokat je-
lent a munkámban. Az okta-
tás színvonala, a tanulmányi 
és egyéb versenyekre történő 
felkészítés, a rendezvények 
szervezése, illetve kiszol-
gálása továbbra is a legfőbb 
feladataink közé tartozik. 
Természetesen vannak sar-
kalatos pontok, melyekben 
szeretnék hathatós ered-
ményt elérni. 

 • Ezeket meg lehet ismerni? 
– A pályázatomban több 
mindent is kifejtettem, de úgy 
gondolom, a teljesség igénye 
nélkül leginkább az Ökois-
kola cím elnyerését emelném 
ki. A gyerekek, a családok 
környezettudatosságban való 
szemléletformálása igen fon-
tos. Mint ahogyan nagyon 
lényeges a korai iskolaelha-
gyás csökkentése is. Ebben 
óriási felelőssége van az álta-
lános iskoláknak a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzár-
kóztatását illetően. Valamint 
kiemelném a digitális tech-
nika alkalmazásának jelentő-
ségét. A 21. század technikai 
vívmányait nem hagyhatjuk 
a falakon kívül, annál is in-
kább, mert a gyerekek már 
használják, és akkor meg kell 
találnunk a hozzájuk vezető 
utat a technikán keresztül. 
A digitális táblák, tabletek, 
egyéb okoskészülékek ren-
deltetésszerű használatára 
is szeretnénk megtanítani a 
gyerekeket, hogy ne szippant-
sa be őket a virtuális világ. 
A személyes kapcsolatok erő-
sítésére, a közösségek erejé-
nek hangsúlyozására keressük 
a mindennapok lehetőségeit, 
és úgy hiszem, ebben nagyon 
jó partnereket tudhatok ma-
gam mellett pedagógus kol-
légáim személyében. 

Tóth Klára 

Fotó: Faragó Gábor

IGAZGATÓ

Az egyház viszi tovább 
a kápolna ügyét

Régóta húzódik a kisizsáki 
kápolna ügye, és története 
is megérne egy misét, hogy 
stílusosan utaljunk az elmúlt 
évek kápolna körüli zavaraira, 
a felmerülő hiányosságokra, a 
tisztázatlan körülményekre. 
Annyi bizonyos, hogy a ká-
polna jó ügyet szolgál.  Szol-
gálja az ökumenét, a hívek 
közösségét. Úgy tűnik, hogy 
a városnak, illetve a tulajdon-
jogot gyakorló katolikus egy-
háznak sikerült pontot tenni 
az ügyre, mivel az érsekség 
befogadta a kisizsáki kápolna 
iratanyagát, így a továbbiak-

ban minden ezzel kapcsola-
tos ügyintézés az érsekség 
illetékességi körébe tartozik 
majd.                                 -é-

Új játékok az oviban 

Új játékokkal bővült az ovi, a 
gyerekek már ki is próbálhatták 
az öt új elemet. A pillanatnyi 
jó időt és persze a friss levegő 
jótékony hatásait kihasznál-
va már birtokba vehették a 
legkisebbek azokat az udvari 
játékokat, amelyeket nemrégi-
ben állítottak fel. Közel egy-

millió-háromszázezer forintot 
fordított saját költségvetéséből 
az ovi az új játékokra, tudtuk 
meg Lévai Ferencné óvodave-
zetőtől. Kétszáz ovis apróság 
örül az ügyességet, egyen- 
súlyérzéket, koncentrációt is 
fejlesztő játékoknak, és persze 
az önfeledt móka sem marad el.

ÉRTESÍTÉS POLGÁRŐR ÉRTEKEZLETRŐL
Ideje: 2020. március 27-én, pénteken 18.00-kor a régi könyvtárban,

a polgárőr irodának biztosított helyiségben.

Napirendi pontok: • Az elmúlt hónap eseményeinek értékelése 
• Az áprilisi feladatok, szolgálati vállalások, előjegyzések. 

Egyebek között megbeszéljük, hogy mit tehetünk az utánpótlás biztosításáért,
az ifjú polgárőrök beszervezése érdekében. 

                 
Várjuk a jelentkezőket, akik nem sajnálnak havonta néhány órát feláldozni

a lakókörnyezetünk biztonságosabbá tétele érdekében.
Értesítek mindenkit, hogy a 2020. májusi szolgálatok, a be nem tervezett, előre nem 

látott feladatok beosztását, a szolgálatok vezénylését a 2020. 04. 24-i 
munkaértekezleten, a szokott helyen és időben beszéljük meg.

Majoros Ferenc, az egyesület elnöke

Borbarátok újratöltve?
Májusban a Vinóban lesz a borvacsora

Édes nedű ultival 
fűszerezve 

Zajlik az élet a Birkás Bor- és 
Pálinkaházban, ahol öt évvel 
ezelőtt teremtettek hagyo-
mányt a borkóstolóval egy-
bekötött ultiversenyt illetően. 
Különleges árukapcsolás ez, 
ami értéket ment és közös-
séget épít. Bár a rendezvény 
szlogenje „Tíz perc a borról 
és egész nap az ultiról”, azért 
nem vitás, hogy a Birkás borok 
ízlelgetésére nem elegendő tíz 
perc, hiszen méltán váltak hí-
ressé kiváló minőségük által. 
Birkás Menyhért igazgató 
ezúttal nem csak a kóstolásra 
váró Arany sárfehért és a móri 
Molnár pincészet rozéját mu-
tatta be, de beszélt a tavalyi 
év termelési nehézségeiről és 

örömeiről is. Az ultiversenyre 
húsz játékos nevezett be, köz-
tük három hölgy is. Érkeztek 
a fővárosból, Kecskemétről, 
Szabadszállásról és természe-
tesen Izsákról is versenyzők. 
Külön öröm, hogy a „Bor és 
az Ulti napja” vándorserlegre 
idén felkerült az izsáki Bot-
ka-Vincze Zoltán neve, aki 
minden fordulót megnyert.
A második és harmadik helye-
zés nem okozott meglepetést, 
hiszen már tavaly is a kecske-
méti Fekete József vitte el az 
ezüstérmet, és a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára is 
a tavalyi bronzérmes állha-
tott idén is az izsáki Losonczi 
Gábor személyében.          FB

Március 7-én a Gedeon birto-
kon találkoztak a borbarátok, 
hogy felélénkítsék az évekkel 
ezelőtt oly közkedvelt rendez-
vények hangulatát. Frissítő 
lovas kocsizás és vacsora után 
néhány pohár bor társaságá-
ban ötleteltek a folytatásról. 
A tervek között szerepel 
egy tavaszi és egy nyár ele-
ji találkozó, augusztusban a 
csillaghullás megfigyelése, 
novemberben pedig újbor-
köszöntőre készülhetnek a 
borkultúra kedvelői. A Vino 

étterem és a Gedeon birtok 
ad otthont az eseményeknek, 
tematikától függően. A borá-
szat előtt tisztelgő vacsorák és 
családbarát piknikek várható-
ak ebben ez évben.
A következő borvacsorához 
remélhetőleg május 8-án 
csatlakozhatnak az érdek-
lődők. A Vino étteremben 
egy vendégborász meghívá-
sával készülnek a szervezők. 
Részletekről a birtok és az 
étterem facebook oldalán tá-
jékozódhatnak majd.

KÖZÉRDEKŰ
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Több ezer kilométerről is hazatalálnak
35 éves az Izsáki Postagalambász Egyesület 

Városunkban tizenhat civil szervezet működik. Ez a tény 
egyértelműen igazolja, hogy szükség van a különböző 
érdeklődések és értékek mentén történő találkozásokra, 
szövetségekre, barátságokra, mert meghatározzák együtt-
élésünket és rengeteg siker, öröm, közös gondolkodás, 
munka teszi felejthetetlen élménnyé a valahova tartozást. 
Ezentúl minden hónapban egy-egy civil szervezet is he-
lyet kap a megújult Izsáki Hírekben. Ezúttal az N -10 Pos-
tagalambsportért Civil Társaságot ismerhetjük meg köze-
lebbről Szalai Benedek elnök jóvoltából. 

– A Postagalambász Egye-
sület Izsákon 1985-ben jött 
létre helyi és kecskeméti ta-
gokból. 2016-ban átalakult 
társasággá, amely jelenleg 
tizennégy főt számlál.  Rend-
szeresek a találkozásaink, 
amelyek alkalmával szakmai 
előadásokon veszünk részt. 
Számos felkérésnek, meghí-

vásnak teszünk eleget és örö-
münkre szolgál, hogy ünne-
pélyessé tehettük a városban 
rendezett Fogathajtó Euró-
pa- (2013) és világbajnokság 
(2014) megnyitó ünnepségét 
is. Valamint visszatérő törté-
nésként a Sárfehér Napokon, 
a városi kiemelt rendezvénye-
ken is részt veszünk.  Posta-
galambjaink feleresztésével 
színesebbé, emlékezetesebbé 
tettük ezeket a rendezvé-
nyeket. A fiatalság érdeklő-
désének felkeltése érdeké-
ben a 2019-ben Kiskőrösön  
megrendezett  nagyszabású 
gyermeknapi rendezvény fi-
náléját 80 db galamb felen-
gedésével  tettük látványossá.  
A postagalambok feleresztése 
rendkívüli élményt, örömöt 
jelentett minden felnőtt és 
gyermek számára. A kö-

zösség tagjai versenyutak-
ra készítik fel madaraikat. 
A versengések rövid- (100-
300 km), közép- (300-500 
km) és hosszú- (500-800 
km) távon zajlanak. 2019-
ben hosszútávon Lipcséből 
11 504 „versenyzőt” engedtek 
fel, amelyekből Tóth István 
– aki nemcsak az egyesületi 
bajnoki címet gyűjtötte be 
– galambjai első és máso-
dik helyen végeztek. Ezzel a 
„kerületben” is megnyerte az 
Anker Alfonz vándorserle-
get. Ezt egy évig birtokolhat-
ja. Középtávon Szűcs Attila 
madarai érték el a legjobb 
eredményt. Rövidtávon pe-
dig Szekeres Imre galambjai 

vitték sikerre tenyésztőjüket. 
Kevesen tudják, hogy amikor 
elengedik a postagalambokat, 
azok elképesztő kitartással 
repülnek haza. Senki nem 
tudja, honnan tudják a haza-
vezető utat, de tudják. Akit 
érdekel a postagalambok ter-
mészete, tartásuk, a galamb-
gyűjtés, a röptetés és a velük 
való más, izgalmas tevékeny-
ség, látogasson el hozzánk!
A társaság tagjai minden 
kedves érdeklődőt szívesen 
várnak és fogadnak a látvá-
nyos „galambgyűjtések” be-
mutatására: Izsák, Hunyadi 
J. u. 16.

Szalai Benedek

Gazdák figyelmébe
Hegyközségi információk, határidők

CIVILEK

Tisztelt Gazdálkodók! Nagy örömömre az újjáalakult 
Izsáki Hírekben lehetőséget kaptunk a gazdálkodókat 
érintő fontos kérdések, határidők közzétételére. Élve a 
lehetőséggel az elkövetkező időszak legfontosabb esemé-
nyeiről tájékoztatom Önöket.

METOS ÁLLOMÁS

Egy rövid ideig tartó műsza-
ki meghibásodás kijavítása 
után ismét elérhető az Izsáki 
Hegyközség által üzemelte-
tett meteorológiai állomás. 
A mért adatok alapján 
komplex szőlő-növényvé-
delmi előrejelzés is a szolgál-
tatás része, amely elősegíti a 
környezetbarát, gazdaságos 
és okszerű növényvédelmet. 
Az állomás adatainak elérése 
interneten keresztül lehetsé-
ges. A hozzáférés a hegyköz-
ségi tagok számára továbbra 
is ingyenes. Kérem, tájéko-
zódjanak a hegyközség iro-
dájában.

KABÓCA ELLENI VÉDE-
KEZÉS TÁMOGATÁSA

Megjelent a 7/2020 
MÁK-közlemény, amely az 
amerikai szőlőkabóca elleni 
védekezés támogatását sza-
bályozza. Kérelem-beadási 
határidő: 2020. március 1. és 
március 31. között. A határ- 
idő elmulasztása jogvesztő ha-
tályú.

SZERKEZET-ÁTALAKÍ-
TÁSI TÁMOGATÁS

Változott a kifizetési kérelmek 
benyújtásának módja és határ-
ideje. 2020-ban április 1. és jú-
lius 1. között lehet a kérelmeket 
benyújtani kizárólag elektroni-
kus úton. A változást szabályo-
zó MÁK-közlemény megjele-
nése a közeljövőben várható.

TELEPÍTÉSI ENGEDÉLY

Az Európai Unió által 2016-
ban bevezetett új szőlőtelepí-
tési engedélyezési szabályozás 
lehetővé teszi a hazai szőlőte-
rületek nagyságának növelését. 
Ennek megfelelően a növeke-
dés éves mértéke legfeljebb az 
előző borpiaci évben megálla-
pított összes hazai szőlőterület 
1 százaléka lehet. Az új telepí-
tési engedély iránti kérelmet 
április 1. és április 30. között le-
het benyújtani az új telepítéssel 
érintett terület szerint illetékes 
hegybíró részére. A szükséges 
mellékletekről érdeklődjön a 
hegyközségi irodában.

Damásdi Gábor elnök
Izsáki Hegyközség

Kipusztulhatnak a szőlők a szőlőkabócától

Fontos teendőkre 
figyelmeztet a falugazdász
Őstermelői igazolvány ér-
vényesítésének határideje: 
március 20. 

• Anyajuhtartás támogatása
Az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan idén is lehetőségük 
van a juhtenyésztőknek szank-
ciómentesen március 20-ig, az 
anyajuhtartás-támogatás igény-
lésére, amelyet elektronikus 
úton, ügyfélkapun keresztül a 
Magyar Államkincstár e-kére-
lem-kitöltő felületén adhatnak 
be. Késedelmes, vagyis 2020. 
március 20. utáni benyújtás ese-
tén a támogatás összege mun-
kanaponként egy százalékkal 
csökken, 25 naptári napon túli 
késedelmes benyújtás esetén a 
kérelmet elutasítják. Minimális 
támogatható állatlétszám nem-
zetinél tíz egyed, uniósnál egy 
egyed. A Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség instruk-
tori igazolása kötelezően csato-
landó a támogatás igényléséhez.

• Nitrát-adatszolgáltatás
Az adatszolgáltatás nitrátér-
zékeny területen valamennyi 
mezőgazdasági tevékenységet 
folytatóra, továbbá az adatszol-
gáltatás és nyilvántartás tekinte-
tében nitrátérzékeny  területen 
kívül a külön jogszabály szerin-
ti magánszemélyek háztartási 
igényeit meghaladó mértékben 
állattartást végző természetes 
és jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságra vonatko-
zik. Az adatszolgáltatás alapja 
a gazdálkodási napló folyama-
tos vezetése. Izsák termőterü-
letei nitrátérzékeny besorolásba 
tartoznak. Azon gazdálkodók, 
akik területalapú támogatást 
igényelnek, nitrátjelentést kell, 
hogy leadjanak, és gazdálkodá-
sinapló-vezetési kötelezettségük 
is keletkezik. Mulasztás esetén 

nitrát-adatszolgáltatási bírságot 
szabhat ki a talajvédelmi ható-
ság.
Nitrát-adatszolgáltatási időszak 
az előző gazdálkodási év, melyet 
jelen esetben a 2019-es naptári 
év (2019. 01. 01. –2019. 12. 31.) 
adataira vonatkozóan a 2020. 
január 1. – március 31. közötti 
időszakban kell teljesíteni.

• Burgonyatermelők bejelentési 
kötelezettsége
A 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 
növényegészségügyi feladatok 
végrehajtásáról szóló, a 33. § 
alapján a járási hivatalnak nyil-
vántartásba kell venni többek 
között az áruburgonya terme-
lőit, előállítóit. Mentesül a nyil-
vántartási kötelezettség alól az a 
termelő, aki a teljes megtermelt 
mennyiséget saját céljára hasz-
nálja, valamint az a kistermelő, 
aki a helyi piacon végső felhasz-
nálás céljából értékesít. Nem vo-
natkozik a mentesség az árubur-
gonyából saját ültetésre szánt 
burgonyát termelőre, továbbá a 
szabadföldi burgonyát 1 ha fe-
letti, termesztő berendezésben 
0,3 ha feletti területen előállító 
kistermelőre.  A bejelentés ha-
tárideje minden év április 30. 

• A vetésváltás alkalmazása
A gazdálkodónak tisztában kell 
lennie azzal, hogy az adott kul-
túrnövénye hányszor termeszt-
hető önmaga után. Egységes 
területalapú támogatás beadási 
határidő: 2020. május 15.

• Égetési tilalom
A tarló, nád, növényi maradvány, 
valamit a gyepek égetése tilos 
minden kölcsönös megfelelte-
tésben érintett kedvezménye-
zett gazdaság teljes területén.

További információ:
Mikus Anikó falugazdász

TERMELŐI
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A család tükre a gyermek 
Miként válhatunk felelős szülőkké?

Varázsütésre nem fog menni, ezt szögezzük le már az elején! 
Persze, jó lenne valami újszerű, valami, egy varázsszó, ami 
eddig még nem volt. Azonban a téma, melyről a megújult 
Izsáki Hírekben egy sorozatot szeretnénk elindítani, egyál-
talán nem újkeletű. Ellenkezőleg, e téma örök. Különösen 
jelenlegi, felgyorsult világunkban akad tennivaló bőven. 
Sokunkat foglalkoztat, naponta keressük felmerülő kérdé-
seinkre a válaszokat, bizonytalanságainkban a kapaszko-
dót. Gondolok itt szülőkre, nagyszülőkre, leendő szülőkre 
egyaránt. A cikksorozattal szeretnék segítségére lenni min-
denkinek, akit foglalkoztat a családtervezés, a gyermekvá-
rás, -születés, -nevelés, és mindaz, ami ezekkel összefügg.

Mikorra tervezzük? Hányat 
vállaljunk? Kell-e a kistest-
vér? Papás szülés legyen? Túl 
fiatal vagy idős szülők?  Va-
jon egészségesnek születik? 
Rendesen fejlődik, ki tudja? 
Hová vigyük, kinek mutas-
sam meg? Nem bírok vele! Is-
kolaérettség és iskolarendszer. 
Agresszív a gyerek? „Okoste-
lefonozhatok” még egy kicsit?  
Családban jobb helyen lenne! 
Tehetséges, vagy nem jól tel-
jesít? Kamaszodik, de ilyen 
korán? Engedékenység vagy 
szoros családi gyeplő? Elég jó 
szülő vagyok? Mire tanítanak 
a gyerekek? Nagyszülői sze-
rep... és megannyi végelátha-
tatlan kérdés, élethelyzet.
A helyes válasz nem biztos, 
hogy létezik, de kulcsfogal-
mak, gondolatok igen. Tám-
pontok adhatók. Fejlődéstani, 
lélektani alapokon nyugvók, 
pedagógiai megközelítésűek. 
Természetesen ezerféle válasz 
lehet egy-egy kérdésre, de ez 
így van rendjén. A gyermekek 
sem egyformák, és a családok 
sem. Különböző gyermekne-
velési elvek összehasonlításait 
tervezem. Kinél milyen mód-
szer vált be? Próbáltad már? 
Mit javasolsz? Ön hogyan ke-
zelte az adott szituációt? 
Interjúkat szeretnék készíteni 
egy-, két-, három- vagy több-
gyermekes szülőkkel és gyer-

mekvállalás előtt álló párokkal. 
Kíváncsiságom kiterjesztem a 
védőnői és háziorvosi szol-
gálat felé. Nem titkolt szán-
dékom gyermekek nevelésé-
vel foglalkozó szakemberek 
megszólaltatása. Természe-
tesen, ha olvasóimban merül 
fel kérdés, azokat is körbe-
járjuk, és szeretettel várom 
visszajelzéseiket, ötleteiket, 
témajavaslataikat és kérdé-
seiket is. Mankó lehet időn-
ként egy jó irodalom, ehhez 
is szeretnék segítséget nyúj-
tani. Olvastam egyszer, hogy 
a gyermek olyan, mint egy 
pillangó, mely a szélben száll. 
Egyik magasabbra tud repül-
ni, míg a másik nem, azonban 
mindegyik a maga tudása 
szerint repül. Nem szüksé-
ges őket összehasonlítani! 
A maga nemében mindegyik 
más, mindegyik különleges és 
gyönyörű…

A GYERMEK 
NEVELÉSE ÉLÉTÉNEK 

TERVEZÉSÉVEL INDUL 

Azért is jegyeztem meg, mert 
nagyon igaz, jellemzően a 
gyermekek eltérő ütemben 
fejlődnek, nincs két egyfor-
ma. Sem gyermek, sem körül-
mény, melybe beleszületik. És 
ha már az irodalmat említet-
tem az imént, pedagógusként 
előszeretettel forgatom Bagdy 
Emőke írásait. Egyik kedven-
cem a Pszichofitness gyerme-
keknek, szülőknek és nevelők-
nek című könyve.

Ebben van egy aranyos mon-
dat az elején „a gyermek neve-
lése a róla való álmodozással, 
létének „tervezésével” indul.” 
Természetesen a méhen belü-
li időszak sem kevésbé meg-
határozó, sok múlik azon, mi 
minden történik a kismamá-
val ez idő alatt, milyen hatá-
sok érik a magzatot. Aztán 
ha megszületett, megindul a 

szülői, családi nevelés az el-
sődleges szocializációs közeg-
ben. Nos, mondanom sem kell, 
mekkora jelentőséggel bír a 
gyermek későbbi életciklusai-
ra nézve. Mert azt azért jobb, 
ha letisztázzuk, hogy amit 
adunk, az tekint vissza ránk a 
gyermek viselkedésében. Mai 
szóhasználattal élve: a család 
tükre a gyermeke. Persze ne 
veszítsük szem elől a környe-
zeti befolyásoló tényezőket a 
szüntelenül robogó világunk-
ban, ahol a generációs váltás 
is felgyorsult, a digitalizáció 
visz mindent. A nevelés ha-
tárai kitágultak. Nos, ezen 
a létezési ponton találjuk 
szembe magunkat szülői és 
nevelői feladataink új kérdé-
seivel. Mit és hogyan tegyünk 
annak érdekében, hogy gyer-
mekeink testileg és lelkileg is 
egészségesek legyenek amit 
teszünk, felelősséggel tegyük! 
Mindenképpen a tőlünk tel-
hető legtöbb, ha szeretjük és 
tiszteljük gyermekeinket. Ha 
időnket és figyelmünket adjuk 
nekik már a fogantatás pilla-
natától kezdve, és tesszük ezt 
nap mint nap.
Az eredmény biztosan nem 
marad el! 

Tóth Klára óvoda- és gyógy-
pedagógus, frontálislebeny- és 

alapozó mozgásterapeuta

Ünnepváró izsákiak 
Böjtről, húsvétról, hagyományokról

A farsangi bolondozások után nagyon gyorsan eljön a böj-
ti időszak hosszú negyven napja. Azért engedmény is van, 
a vasárnapok nem tartoznak a böjthöz, aminek amúgy 
sem az lenne a célja, hogy komor lélekkel és arccal csak a 
lemondásokról gondolkodjunk, hanem hogy készüljünk 
a húsvét ünnepére, ami a hitünk valódi alapja, nemcsak 
eljön Jézus hozzánk, hanem a megváltást, a bűntől való 
szabadulást hozza el.

Hogyan tudom ezeket a gye-
rekeimnek átadni? Leginkább 
folyamatos példaadással, ami 
a legnehezebb műfaj, mert az 
érintettek minden kicsi rezdü-
lésre figyelnek, az antennáik 
folyamatosan bekapcsolt álla-
potban vannak, és a kamaszok 
még pluszban végtelen igazság- 
érzettel is rendelkeznek.
Nálunk hamvazószerdán és 
nagypénteken valóban nem 
főzünk ételt. De van az asz-
talon kenyér, vaj, főtt tojás, 
héjában főtt krumpli, sajt, 
mindenféle zöldség. A gyer-
mekek ugyanúgy jóllaknak 
belőle, esetleg a kamasz nem 
tartja be az „egyszer jóllak-
ni” kitételt, mert nála olyan 
sosincs. Péntekenként – a mi 
családunkban felajánlásból 
szerdánként – nincs húsétel. 
Ettől függetlenül változatos 

módon étkezünk, a gyerekek 
hozzászoktak, hogy mikor van 
„húsos” vagy „hús nélküli” nap, 
és létezik vajon olyan gyermek, 
aki ne tudna minden szerdán 
palacsintát enni? A szigorú 
böjti napokon nincs csoki vagy 
másfajta édesség, és ez nekik 
(néha nekem is) valóban nagy 
lemondás. 
Természetesen nemcsak az ét-
kezésről szól a böjt. Ilyenkor 
jobban figyelünk a cselekede-
teinkre is. A kisebbeknél az 
„adok abból, ami az enyém”-
ből indulva, a kiskamaszok 
„nem mondom ki a csúnya 
szavakat és kikapcsolom a té-
vét” állapotig,  a kamaszok „le-
teszem a telefonomat és segí-
tek” fázisáig. De ehhez az kell, 
hogy a felnőtt mintapéldányok 
ugyanezt tegyék folyamatosan.
A böjt nemcsak passzív lehet, 

hogy valamit elhagyok, hanem 
aktív is. Péntekenként a temp-
lomban lehetőség van kereszt-
útjárásra, amikor módom van 
átelmélkedni Jézus szenve-
déstörténetét. A gyermekek 
is részt vehetnek ezen a szer-
tartáson, sőt van olyan péntek, 
amikor gyerekeknek írt elmél-
kedéseket saját maguk olvas-
nak fel. Emellett vannak olyan 
színezők is kisebbeknek, ami-
vel láthatják azt, hogy a böjti 
időszak alatt hogyan haladnak 
előre a jógyermekség útján. 
A húsvéti ünnep előtt már 
nagy a készülődés. A három fi-
unk keresi a megfelelő hosszú-
ságú és humorú (ami átmegy 
a szigorú anyai teszten) locso-
lóverset, a lányaink gyűjtik és 
festik a kifújt vagy főtt tojáso-

kat. Ebben nem támaszkod-
hatnak nagy anyai segítségre, 
de szerencsére vannak még lel-
kes pedagógusok az iskolában, 
óvodában, néptánccsoportban.
A húsvétvasárnap igazi ünnep 
nálunk, ilyenkor együtt van a 
család a „Terülj, terülj asztal-
kám!” körül. A lányok estére 
már nagyon izgatottak, hogy 
másnap vajon hány locsoló jön 
el. Húsvéthétfőn a fiúk tás-
kával és kölnisüvegbe rejtett 
vízzel indulnak locsolkodni, 
a sorrend az első helyen dől 
el mindig. Nagy szükség van 
erre a különleges magyar ün-
nepre, mert a fiúk személyesen 
viszik magukkal az örömhírt, 
és Krisztus feltámadását hir-
detik.

Perjésné Etus

Rómeó és Júlia helyi szereplőkkel
A nagyszabású őszi, Verona 
gyermekei című musical or-
goványi bemutatója után ja-
nuárban, a kultúra napján egy 
klasszikusabb kivitelben, mini-
mális díszlettel került színpadra 
Shakespeare Rómeó és Júliája. 
Ez utóbbi rendezés élő zenei ré-
szét az izsáki LavioLa Régizenei 
Együttes képviselte reneszánsz 
stílusban, ezzel hitelt adva a kor 
szellemének. Az őszi bemutató 
nagyságát tekintve nem volt al-
kalmas az utaztatásra, ellenben 
a mostanival, a hagyományos 

változattal könnyebben mozdul 
társulatunk. Hosszas egyezte-
tések után nagy öröm volt az 
április elejére tervezett izsáki 
fellépés, ami vélhetően későbbre 
tolódik a koronavírus óvintéz-
kedések miatt. 
A csoport nevében elmond-
hatom, hogy mindig örömmel 
jövünk, kedves nekünk az itte-
ni közönség vendégszeretete. 
A korábbiaktól eltérően most 
több ismerős arc lesz fellelhető 
a színpadon, különösen a darab 
női főszereplőjére, Júliára gon-

dolok, Aczél Viktória szemé-
lyében. Shakespeare közismert 
drámáját szeretettel ajánljuk a 
szerelmes történetek, klasszi-
kusok kedvelőinek, mindazok-
nak, akik nem riadnak vissza a 
feszültséggel és fájdalommal teli 
színházi jelenetektől. Továbbá 
ajánljuk a Kosztolányi-fordí-
tással színpadra rendezett mű-
vet diákoknak és tanáraiknak 
egyaránt. A csoport vezetője, 
a darab főrendezője, Gellértné 
Etelka drámapedagógus ebben 
az esetben is gondosan ügyel 

a színdarab befogadhatóságá-
ra, élményalapúságára. Ehhez 
természetesen nagymértékben 
hozzájárul az az élőzenei több-
let, melyet az együttes nyújt. 
Váljunk gazdagabbá megint egy 
élménnyel, közösen, együtt, sze-
replők és nézők.        Tóth Klára 

ALKALMI CSALÁDIAS

illusztráció

illusztráció
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VERSENYEK A FELSŐ TAGOZATON

• Helyesíró kiválóságaink 
Január 15-én a házi helyes-
írási versenyünk legjobbjai 

részt vettek a járási versenyen 
Csengődön. A megméretteté-
sen egy tollbamondást kellett 
írniuk, valamint egy helyes-
írási feladatlapot kellett ki-
tölteniük. Tanulóink nagyon 
eredményesen szerepeltek. 
Mindenki helyezést ért el 
évfolyamában, így iskolán-
kat képviselhette a következő 
fordulón. II. helyezett Fodor 
Eszter Hella 5. b, I. helyezett 
Hegedűs Zalán Ákos 6. a, II. 
helyezett Fodor Mirella Han-
na 7. b, II. helyezett Szabó 
Eszter 8. c
A tankerületi versenyre febru-
árban került sor Tompán. Az 
izsáki versenyzők közül Fodor 
Eszter Hella megszerezte a 
dicsőséget korosztályában, hi-
szen I. helyezést ért el. 
• Szép magyar beszéd verseny
Még decemberben rendez-
tük meg a felsősök részére a 
Szép magyar beszéd verseny 
házi fordulóját. A tanulók-
nak előzetes áttekintés után 

kellett egy megadott szöveget 
hangsúlyozva, értelmezve el-
olvasniuk. 

5. évfolyam: I. helyezett: 
Sőreghy Lili 5. b, II. helyezett: 
Frankó Johanna 5. b, III. he-
lyezett: Csomor Anna 5. c
6. évfolyam: I. helyezett: Papp 
Norbert 6. a, II. helyezett: 
Csík Iringó Judit 6. a
7. évfolyam: I. helyezett: Bartek 
Viktória 7. a, II. helyezett: 
Mezei Zsanett 7. b, III. helye-
zett: Fodor Mirella Hanna 7. b 
8. évfolyam:
I. helyezett: Balogh Babett 
Anna 8. c, II. helyezett: Perjés 
Kenéz 8. b, III. helyezett: 
Szabó Milán 8. c
A 6. és a 8. évfolyam első he-
lyezettje indult a területi ver-
senyen, amelyet február 6-án 
rendeztek meg Kiskőrösön. 

A versenyzőknek egy kötele-
ző és egy szabadon választott 
szöveget kellett felolvasniuk 
a zsűri előtt. Papp Norbert 
(6.a) az 5-6. osztályosok kö-
zött III., Balogh Babett Anna 
(8.c) a 7-8. osztályosok között 
II. helyezést ért el. (lenti képen)
•Édes anyanyelvünk verseny
Január 21-én írták meg diák-
jaink az Édes anyanyelvünk 
verseny házi fordulóját, amely 
két részből állt: egy tollba-
mondásból és egy feladatlap-
ból, amely leginkább a nyelvi 
játékra, logikára épült. 
• A nemes versengés legjobbjai: 
5-6. évfolyam: I. helyezett: 
Dubecz Vanda 6. a, II. helye-
zett: Molnár Maxim 6. a, III. 
helyezett: Csomor Anna 5. c
7-8. évfolyam: I. helyezett: 
Bartek Viktória 7. a, II. he-
lyezett: Perjés Kenéz 8. b, 
III. helyezett: Édes Hanna 
Zsófia 7. b
Iskolánkat a területi verse-
nyen Dubecz Vanda 6. a osz-
tályos tanuló képviseli majd.
• Rajzverseny
Iskolánkba sok-sok rajzolni 
szerető, kreatív gyerek jár. 
A kiskőrösi járási rajzverseny 
lehetőség számukra, hogy 
megmutassák tehetségüket, 
összemérjék tudásukat. Több 
száz munka közül választot-
ták ki a legjobbakat. Intéz-
ményünkből három tanuló 
ért el helyezést. Az ünnepé-
lyes díjkiosztóra a kiskőrösi 
Bem József Általános Isko-
lában került sor még decem-
berben.
Helyezettjeink: 1-2. évfolyam: 
II. hely Hürkecz Hanna 2. b
3-4. évfolyam: II. hely Garai 
András 4. a
5-6. évfolyam: III. hely 
Frankó Johanna 5.b
A januári tankerületi fordulót 
iskolánk szervezte. Három 

járásból küldték el a nyertes 
munkákat. Az alsós gyerekek 
kedvenc népmeséjüket eleve-
nítették meg, míg az 5-6. osz-
tály témája a természet volt. 
Nem is gondoltuk, hogy a 7-8. 
osztályosoknak kiadott szere-
lem témaköre milyen nehéz 
feladat elé állítja a tanulókat, 
de végül sikeresen vették az 
akadályt. Iskolánkból két diák 
ért el helyezést:
1-2. évfolyam: I. hely Hürkecz 
Hanna 2. b
5-6. évfolyam: II. hely Frankó 
Johanna 5. b

Perjésné

Nem telt eseménytelenül az elmúlt néhány hónap, és remé-
nyeink szerint hónapról hónapra büszkélkedhetünk diák-
jaink sikereivel, akik iskolánk dicsőségtáblájára kerülnek 
úgy a tanulásban, mint a sport területén. Örömmel gyűjtöt-
tük össze a legszebb eredményeket, melyek kitartó munkát, 
szorgalmat igényelnek nem csak a diákoktól, de a felkészítő 
tanároktól is. A versenyzés izgalma időnként blokkoló ha-
tású is lehet, de általában kihozza a legtöbbet az emberből.  
  

• Járási környezetismeret
verseny
Ebben a tanévben vettek részt 
először alsó tagozatos diák-
jaink járási környezetismeret 
versenyen. A háromfős kis csa-
pat még decemberben, a Solt-
szentimrén rendezett megmé-
rettetésen debütált. Izgalmas, 
játékos feladatokban tehet-
ték próbára az emberi testről 
szerzett tudásukat. Sikeres 
felkészülésüket dr. Reznerné 
Viczián Erzsébet tanítónő és a 
szülők segítették. A csapat III. 
helyezést ért el, így továbbju-
tottak a tankerületi versenyre. 
A Páhin megrendezett, igen 
szoros eredményt hozó tan-
kerületi versenyen is nagyon 
szépen helytálltak a fiúk.

A csapat tagjai: Mezei Zsig-
mond 4. b, Zsoldos Samu 4. b, 
Hajma Bálint 3. b. 

• Mesemaraton
Az elmúlt két hónapban az 
alsós munkaközösség igazi 
„mesemaraton”-t szervezett. 
Először január 14-én az isko-
lai mesemondó versenyt ren-
deztük meg. Az osztályokat 
képviselő egy-egy tanuló cso-
dás téli környezetben mond-
hatta el a meséjét az alábbi 
eredménnyel: 
1-2. évfolyam: I. helyezett: 
Hürkecz Hanna 2. a, II. he-
lyezett: Sebők Fanni 2. b, III. 
helyezett: Fehér Lotti 1. c, IV. 
helyezett: Migály Csenge 1.b 
és Garai Renáta Rozi 1. a

3-4.évfolyam: I. helyezett: 
Zsoldos Samu 4. b, II. helye-
zett: Veszelszki Konrád 4. c, 

III. helyezett: Csernák Zora 3. 
a, IV. helyezett: Varga Kincső 3. 
b és Galambfalvi Csenge 4. a. 

A korcsoportok első két-két 
helyezettje képviselte iskolán-
kat a járási mesemondó ver-
senyen, melyre január 28-án 
került sor iskolánkban. A zsű-
ri szakértő figyelemmel hall-
gatta meg a tizenöt előadást. 
Amíg megszületett a döntés, 
a gyerekeket kézműves fog-
lalkozás és uzsonna várta. 
A zsűri elnökének, Gera Ár-
pád Zoltánné Marika néninek 
a díjak kiosztásakor minden 
résztvevőhöz volt egy-két 
kedves szava, jó tanácsa. Nagy 
örömünkre a legkisebbek kö-
zött Hürkecz Hanna a kép-
zeletbeli dobogó III. fokára 
állhatott, a 3-4. osztályosok 
kategóriájában Zsoldos Samu 
mesélt a legszebben, azaz I. 
helyezést ért el. 

A helyezettek február 14-én 
újra eljöhettek Izsákra, a tan-
kerületi mesemondó versenyre, 
melyet szintén a mi iskolánk 
szervezett meg. Négy járásból 
húsz mesemondó érkezett, aki-
ket igazi farsangi hangulat fo-
gadott. Vidám, farsangi jelme-
zes játék után korcsoportonként 
hangzottak el a mesék. A zsűri 

döntéséig a gyerekeket farsangi 
fánk, tea, kézműves foglalko-
zás várta. A verseny zárásaként 
Lezsák Sándor, a zsűri elnöke 
személyre szóló, kedves szavak-
kal értékelte a versmondókat és 

mindenkit saját dedikált ver-
seskötetével ajándékozott meg. 
A tankerületi versenyen az 1-2. 
évfolyamban Hürkecz Hanna 
III. helyezést ért el.

A 3-4. évfolyamban Zsoldos 
Samu különdíjban részesült. 
A versenyzőknek és felkészí-
tőiknek gratulálunk, és kö-
szönetet szeretnénk mondani 
mindazoknak a kollégáknak, 
akik hozzájárultak a verse-
nyek színvonalas lebonyolítá-
sához!

Alsós munkaközösség
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Ki volt ő?  
Izsák híres szülötte, Mátyási 
József 1765. március 21-én 
született. 255 év távlatából is a 
18. század végének és a 19. sz 
elejének jellegzetes írói egyé-
nisége, akinek munkásságát a 
magyar nyelvért való küzde-
lem jellemezte. Mátyási (Ko-
vács) János református lelkész 
fia. Több évig Kecskeméten 
járt iskolába, majd Debrecen-
ben tanult. 1783. májusban lé-
pett az ottani református főis-
kola felső osztályába. A jogi 
pályát választotta, Debrecen-
ben ügyvédi oklevelet szerzett, 
joggyakorlatát Pesten töltötte. 
Titkára volt Teleki József gróf-
nak, majd 1796 körül Fekete 
János gróf titkára lett 1803-ig. 
Utána Pesten ügyvédeskedett, 
később Kecskemétre költö-
zött. Élete utolsó huszonöt 

évét Kecskeméten töltötte, a 
városi tanács 1828. május 5-én 
felvette a városi lakosok közé 
és polgárjoggal ruházta fel.
Kevésbé ismert költő, pedig 
műveiben sok értékes üzene-

tet fogalmazott meg. Ezekből 
olvasnak fel a rendezvényen, és 
egy röpke kiállítást is összeál-
lítottak a szervezők , amennyi-
ben megtartják a járvány miatt 
a programot. 

Hatvan ürgét főztek az uraknak 
Tudvalévő dolog, hogy Izsák 
községnek egyik részét Ürgés-
nek hívják. Ezt a nevet a mon-
da szerint az alábbi esemény 
miatt kapta:
Élt a régi időben a községben 
egy nagyon gazdag juhász, név 
szerint Faragó Ádám. Izsák ha-
tárát ebben az időben két föld-
birtokos uralta: a Reviczky és 
az Uzovics család. Ezek egyszer 
Pestre hívták Faragó Ádámot 
egy házi ünnepségre. Nevezett 
el is ment szamárháton ötfőnyi 
juhász kíséretében, szűrben, dol-
mányban. Mikor a szamárhá-
ton vonuló karaván beért Pest-
re, általános derültség fogadta. 
Már ez is bántotta az érzékeny 
juhászokat, de ehhez hozzá-
járult az is, hogy leráncigálták 
ruháikat, és az alkalomhoz illő, 
ottani viseletbe öltöztették őket 
a vendéglátó urak. Faragó maga 
mondja: úri rongyba rángattak, 
hogy úgy ültettek az asztala-
ikhoz, ittunk-öttünk kényös 

ételeikből, de legfőképpen az is 
bántott, hogy amikor a szama-
raink után néztünk, azok nem 
ismertek meg bennünket.
Ezt a szívélyes vendéglátást 
nem felejtette el Faragó, mert 
rövid idő múlva viszonzásul ő 
is meghívta  a nagyurakat csa-
ládostul, hogy a rajta elkövetett 
sértésekért elégtételt vegyen. 
Kiöntetett juhászaival hat-
van ürgét. A kiöntött ürgéket 
megfőzték és azt tálalták fel a 
magas vendégeknek. A jóízűen 
elfogyasztott ebéd után Faragó 
felállt, és a következő beszéddel 

köszöntötte a vendégeket: Ki-
gyelmetök jó ebédjét mögöttük 
Pestön. Mindönt elfogadtunk. 
Úri ruhába cihelődtünk. Hát 
most én is viszonozni kívántam 
azt a barátságot és megfőztem 
hatvan ürgét. Ez mög a mi szo-
kásunk. Váljék egészségükre! 
Hogy ezek után mi történt, 
arról nem szól a krónika. Az-
óta hívják a község alsó részét 
(Sárfehér Vendéglőtől Kiskőrös 
felé eső városrész) még ma is 
Ürgésnek.

Forrás: Izsák monográfiája. 
Szerző: Izsák P. György

Versek 
mindenkinek

Felhívás
Kedves Olvasó!
Mátyási József verseivel tárjuk 
szélesre a versek birodalmának 
kapuit. Várjuk az Önök verse-
it is, ha lapul a fiókok mélyén, 
márpedig biztosan, hiszen sok 
tehetséges versíró él Izsákon. 
Minden hónapban közzétesszük 
egy-egy helyi szerző írását! 
Az izsakihirek@gmail.com 
címre várjuk verseiket a szerző 
nevével és elérhetőségével. 

A szerk. 

Egy palack jó bor küldésekor
 

Elmét vidámító, szívet bátorító,
Gyomrot igazító, tejet szaporító

Orvosi cseppek ezek.
Nyújtják atyafi kezek

Néked, gondok tárgyának
S szopó kisded anyjának,
Bizonyt mondva felőlök,
Hogy vér válik belőlök.

 

 A kakas és kappan
 

Barátom! Az imént láván, hogy 
kakas mit mível,

A kappan pedig alája csirkéket 
bújni szível,

Rólok belém álló helyben két 
gondolat ütközött. 

Egy ez, hogy oly különbség van 
kettőnk szerelme között:

Te kokokózva tojózod meg 
lippenő jércéket,

Én szárnyam alá vonulni hagyok 
gyenge csirkéket. 

Más az, hogy egy idős legény 
fiatal házastársra

Ne vágyjon, mert bán nem szán-
ják, mint a vén kappant, nyársra
De jércéje majd orozva költöttek-

kel jön elő,
S a kappanult kakasból lesz 

hess-máséit nevelő.

Imádságos közösségépítés 
A farsang nem csak jelmezbál 

Február 1-én szerveztük meg 
a katolikus közösségi házban 
az immár hagyománnyá váló 
hittanos farsangot. A közel 
negyven gyerekkel, néhány 
szülővel és a szervezésben 
részt vevő segítőkkel egy na-
gyon szép, önfeledt délutánt 
tölthettünk együtt. 
A rendezvény keretét a kezdő 
közös ima és a záró szentmise 
adta meg. A farsangi hangula-
tot a jelmezbe öltözött gyere-
kek bemutatkozása biztosítot-
ta, majd csoportok szervezése 
után a résztvevők különböző 
ügyességi és szellemi feladvá-
nyok leküzdése után juthattak 
el a legjobban várt program-
pontig, a csocsóbajnokságig. 
Még érdekesebbé tette az al-
kalmat az izsáki cserkészek 
által levezényelt közös játék, 
ahol a gyerekek találkozhattak 
azzal a közösségépítő mentali-
tással is, amit a cserkészet kép-
visel. A gyönyörű idő lehetővé 
tette egy lendületes kiütőcske 
kibontakozását is, aminek hála 
nem csak a közösségi ház telt 

meg gyerekzsivajjal, hanem a 
templom környéke is a részt-
vevők örömétől volt hangos. 
Lélekemelő volt látni, ahogy 
a gyerekek – óvodástól a nyol-
cadik osztályos nagyfiúkig – 
és a felnőttek az odaforduló 
szeretettel ajándékozták meg 
egymást.
Köszönöm Bajkó Zoltán atyá-
nak, hogy biztosította számunk-
ra a lehetőséget, és a segítőknek: 
Mezeiné Farkas Ritának, Haj-
ma Ágnesnek, Hajma Tamás-
nak, Virág Lászlónak és Pópa 
Napsugárnak, amiért tevékeny 
részvételükkel lehetővé tették 
mindannyiunk számára ezt a 
szép délutánt.

Mezei István hitoktató

Dolgozik a diákönkormányzat

Cirkusz az egész világ,
ha rajtunk múlik

Legalábbis egy napra biz-
tosan, hiszen a Lázár Ervin 
programnak köszönhetően a 
szociális helyzettől és lakó-
helytől függetlenül minden, 
az 1–8. évfolyamon tanuló 
általános iskolai diák részére 
tanévenként egyszeri alka-
lommal ingyenesen biztosítja 
a színházi, tánc- és cirku-

szi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, illetve az ős-
honos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának élményét.
E program keretében isko-
lánk 6. évfolyama megnéz-
hette a Fővárosi Nagycirkusz 
„Fesztivál + Varázslatos győz-
tesek” című műsorát február 
elején. 

A 8. évfolyam a budapesti Nemzeti Színházba látogatott 
el február 24-én, ahol a János vitéz című színdarabot tekintették meg

Családias iskolanyitogató
a Vino étteremben

A Gyermekliget Alterna-
tív Óvoda és Iskola szerve-
zésében iskolába hívogató 
foglalkozáson vehettek reszt 
az érdeklődő óvodások és 
szüleik március 5-én a Vino 
étteremben. Kovács Gáspár, 
a leendő elsősök osztálytaní-
tója hangszeres játékával kí-
sért, interaktív mesemondás-
ba vonta be a megjelenteket, 
majd a gyermekek kézműves 
foglalkozáson vehettek részt. 
Amíg az apró kezek között 

elkészültek a nemezelt ka-
vicsmanók, Farkas Zsuzsanna 
intézményvezető és Patócs 
Anikó osztálytanító a szülők 
kérdéseire válaszoltak. Az is-
kola életéről, nevelési elveiről, 
az ott alkalmazott, partneri 
viszonyon alapuló pedagógi-
áról bővebben az intézmény 
honlapján és facebook oldalán 
tájékozódhatnak. 

www.gyermekligetkecskemet.hu
www.facebook.com/gyermekliget/

Ebben a tanévben október-
ben kezdtük el a kiütőcske 
bajnokságok szervezését felső 
tagozaton, először az 5. és 6. 
évfolyamon, majd a felsőbb 
évfolyamokon is lezajlottak a 
mérkőzések, amelyeken a ta-
nulók lelkesen vettek részt. 
Megszerveztük az első mozi-
délutánt, külön az alsó és kü-
lön a felső tagozaton, amelyek 
nagy, telt házas sikert arattak 
a diákok körében. Megren-
deztük az első zsinórlabda ta-
nár-diák mérkőzést, amelyen 
a tanárok, tanítók és a diákok 
is lelkesen játszottak, illetve 
szurkoltak. 

A meseíró pályázatunkra sok 
szép mesét kaptunk a gyere-
kektől. Februárban zajlottak 
a csocsóbajnokságok. Far-
sangi mulatságot is rendez-
tünk, ahol az alsósok ötletes 
jelmezekkel vonultak fel a 
zsűri előtt, a felsősök pedig 
különböző műsorokkal szó-
rakoztatták a közönséget. 
Plüssállatgyűjtést kezdemé-
nyeztünk, a szülők segítsé-
gének köszönhetően az alsós 
farsangon minden jelmezben 
felvonuló tanuló egy kis aján-
dékkal térhetett haza.

Csuporné Langó Nikolett 
DÖK-felelős

IFJÚSÁGI
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Kolon-tavi programok 
márciusban, áprilisban

Három Határ Találkozó 
A Tegyünk Fülöpszállásért 
Egyesület, a Tegyünk Izsá-
kért Egyesület és a Községi 
Sportegyesület Soltszentim-
re, a három szomszédos te-
lepülés civil szervezeteinek 
együttműködésében május 
1-jén szervezi a HETEDIK 
találkozóját a három település 
közös határpontján – ott, ahol 
a homoki nőszirom virágzik.
GPS: 46.782919, 19.292712
A találkozó színhelyére mind-
három településről gyalogos 
és/vagy kerékpártúra indul 11 
órai érkezéssel. (Gépkocsival 
is megközelíthető.)
Izsákról 09:00-kor startol a 
gyalogtúra a focipálya parko-
lójától. A túrát Morvai Edi-

na vezeti, a teljes túra hossza 
kb. 12 km. Fülöpszállásról az 
általános iskola előtti parko-
lóból kerékpárral (vagy futva) 
indulnak 10:00-kor. A távol- 
ság 7 km.
A találkozón a baráti beszél-
getés, a piknik ebéd elfogyasz-
tása után a Kitekintőpont 
Hálózat harmadik állomá-
sának avatására kerül sor a 
Kiskunsági Nemzeti Park és 
a Futóhomok Természetvé-
delmi Egyesület munkatársai 
közreműködésével.
A Kitekintőpont: a Három 
Határ Együttműködés táblája. 
Minden természetkedvelőt 
szeretettel hívunk és várunk a 
találkozóra!

Madárgyűrűzés lesz

A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület szervezésében a madárgyűrűzési 
bemutató időpontjai: március 21., április 4., 18.

Időjárásnak megfelelően javasolt az időpont-egyeztetés. 
Elérhetőség: Németh Ákos, 06 70 326 4758, www.birdingstation.hu

Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy a programok álta-
lában regisztrációhoz kötöttek és részvételi díjat is tar-
talmaznak. Kivételt képeznek a Kolon-tó körüli telepü-
léseken élők (Izsák, Fülöpszállás, Soltszentimre, Páhi, 
Csengőd, Tabdi). Számukra a részvétel ingyenes! A prog-
ramokat a járvány felülírhatja, ezért előtte tájékozódjanak 
minden esetben Morvai Edinánál.

KIRÁNDULÁS A SZIKESEK VILÁGÁBA
Időpont: április 11. (szombat). Az indulás időpontját a jelentke-
zőkkel külön egyeztetjük. Egész napos program.
Találkozóhely: 6085 Fülöpszállás – vasútállomás. A helyszín tá-
volsági busszal Kecskemét (Fülöpszállás vasútállomás megállóhely), 
vonattal Budapest és Kelebia irányából is elérhető.
GPS: 46.819845, 19.245866
Program: A vasútállomástól indulva a Duna-völgyi főcsatorna, 
majd mellékcsatornája mentén sétálunk ki a szikes élőhelyekre, és 
ismerkedünk meg a szik élővilágával. Ez után a Túzok-torony irá-
nyába gyalogolunk a pusztán, majd a Csonka-tornyot látogatjuk 
meg. Utunk végét homoki élőhelyen tesszük meg Soltszentimre vas-
útállomására. Innen vonattal megyünk vissza Fülöpszállásra.
Túra hossza: körülbelül 20 km.

EURÓPAI LEPKÉK ÉJSZAKÁJA A KOLON-TÓNÁL
Időpont: április 17. (péntek). Az indulás időpontját a jelentkezők-
kel külön egyeztetjük. Körülbelül 5 órás program.
Találkozóhely: 6223 Soltszentimre, Hősök tere (központ)
GPS: 46.770796, 19.285727
Program: Saját autókkal és telekocsikkal közösen kimegyünk a 
B. Bognár tanyára, ahol az est folyamán szakember segítségével 
megismerjük a Kolon-tó éjszakai lepkéit. Napnyugta előtt sétá-
lunk a Bikatorok tanösvényen (2 km), majd előadást hallgatunk a 
Kolon-tó lepke faunájáról. Besötétedés után speciális lámpa mellett 
figyeljük meg az érdekes lepkéket.

A részvételi díj programonként 1000 Ft/fő, kedvezményes 
500 Ft/fő, családi 2500 Ft. A részvétel előzetes regisztráció-
hoz kötött minden program esetében! A programokra jelentke-
zés és további információk: Morvai Edina, +36/70-4118-445, 
kolonvilag@kolon-to.com

2020. 03. 25. „TeSzedd” szemétgy. akció szeméttelep bejáró
 több civil szervezet összefogásával 
2020. 04. 23. „TeSzedd” szemétgy. akció általános iskola
 450 fő gyerek előtti parkoló
2020. 05. 01. Három Határ Találkozó indulás sportpálya
2020. 05. 09. Három Határ Túra Soltszentimre
2020. 05. 23. XIII. Kolon Kupa Futóverseny fogathajtó pálya
 Kolon félmaraton
2020. 08. 20. Augusztus 20. ünnepség Kossuth tér
2020. november „Izsáki Színházi Esték…” művelődési ház
2020. december Adventi gyertyagyújtás szökőkút körüli tér

TEGYÜNK IZSÁKÉRT EGYESÜLET PROGRAMJAI

Anyakönyvi hírek
Január, február, március

SZÜLETTEK: 
Oláh Barbara Bianka  anyja neve: Bangó Georgina
Patai Janka és Patai Jázmin  a.n.: Király Ágnes
Kiss Lara Délia a.n.: Rozin Rebeka
Papp Natasa  a.n.: Ungor Szabina
Böröcz Bori a.n.: Tumbász Mariann
Patai Kristóf a.n.: Bényi Tünde
Radics Denisz Rikárdó a.n.: Radics Vanessza Amália
Bezsenyi Bence a.n.: Kármán Anita
Bátri Benett a.n.: Benedek Barbara
Jávorka Rebeka a.n.: Kamasz Krisztina
Majlát Adrienn a.n.: Béni Ibolya
Kutas Réka a.n.: Czira Lilla
Molnár Ajsa a.n.: Patai Evelin
Bognár Emma a.n.: Szőnyi Csilla
Hajas Lili Hanna a.n.: Szénási Anita
Mezei Botond a.n.: Kovács Kitti
Tóth Gergő a.n.: Bayer Anikó
Kovács Viola a.n.: Kovács Bernadett

HÁZASSÁGKÖTÉS: 
Tóth Tibor – Bayer Anikó
Patai Róbert – Patai Paulina
Kett Tamás – Hegedűs Hajnalka
Seres Zsolt – Hofmeister Renáta
Márk Ádám – Hirt Tünde
Horváth Tibor – Gucsi Andrea
Oláh János – Téglás Ilona
Viczián Gábor – Boros Zsanett Erzsébet

MEGHALTAK:
Sztakó Zoltán (59 éves) Vadasdűlő tanya 
Csernus Ferencné sz.: Horváth Zsuzsanna (79) Tessedik Sámuel utca
Sörös Józsefné sz.: Tóth Ilona (80) Pásztor utca
Horváth Józsefné sz.: Vörösváczki Margit (64) Mező utca
Volenter Sándorné sz: Bőti Julianna (83) Mátyási József utca
Kullai András (6) Mátyási József utca
Mózes Károlyné sz.: (75) Kossuth Lajos utca
Szikszai István (78) Kertész utca 
Dr. Liptákné Antal Erzsébet (64) Jósika utca
Antal Ferenc Miklós (71) Jósika utca
Kajtár Antalné sz.: Kovács Eszter (76) Hunyadi utca
Hordós Zoltán (49) Hold utca 
Cséplő Jenő (73) Bocskai utca 
Szabó Istvánné sz.: Piroth Juliánna (91) Bocskai utca
Danyi János (79) Holló utca 
Körmendi Istvánné sz.: Luda Mária (92) Katona József utca
Varga Lajosné sz.: Maksa Mária Magdolna (87) Kodály Zoltán utca 
Jakus Alajos (87) Mátyási József utca
Kulcsár Lászlóné sz.: Jancsó Erzsébet (92) Széchenyi utca 
Tőzsér Józsefné sz.: Bodor Matild Ilona (64) Széktói utca 
Németh Mihályné sz.: Virág Ilona (76) Szily Kálmán utca
Csontos Ferenc (90) Nap utca
Hajnal Lászlóné sz.: Cserti Zsuzsánna (65) Szigligeti utca 
Farkas Istvánné sz.: Cservenka Erzsébet 8(85) Árpád utca
Trungelné Román Irma Mária (70) Dobó István utca 

Szívünk és hitünk nem 
lehet karanténban 

A vírus a templomainkat is 
térdre kényszerítette, noha 
a keresztény ember soha 
nem átalkodik meghajolni és 
térdet hajtani Isten akarata 
előtt. Most sem, a világmére-
tű járvány idején.  A protes-
táns egyházak elhagyták már 
az istentiszteleti alkalmakat, 
és március 17-én, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konfe-
rencia is közzétette felhívá-
sát, miszerint nagyböjt 4. va-
sárnapjától (március 22-től) 
felfüggeszti a nyilvános litur-
giákat. A templomokat nem 
zárják be, csendes imádságra 
betérhet az, aki szeretne, de a 
járvány gyors levonulása ér-
dekében az otthoni imádsá-
got, szentírás olvasását kérik 
a testvérektől. A felhívásban 
az is szerepel, hogy egyedül 
a temetési szertartás végez-
hető el a lehető legrövidebb 
idő alatt. Vigyázzunk tehát 

egymásra, hogy Isten háza 
ismét megtelhessen imád-
ságos élettel, szeretettel. 
Segítsük a körülöttünk élő 
idősebbeket a bevásárlásban, 
gyógyszerek beszerzésében, 
hogy ne kelljen elhagyni 
otthonaikat. Kövessék a hir-
detéseket, hiszen nem lehet 
tudni, hogy milyen újabb 
szigorítások lépnek életbe a 
járvány megfékezése érdeké-
ben. Fontos a higgadt, türel-
mes, megértő, fegyelmezett 
magatartás. Annál is inkább, 
mert a kereszténységünk 
legmagasztosabb ünnepére 
készülünk lélekben min-
denképpen, hiszen szívünk 
és hitünk nem lehet karan-
ténban. Jézus feltámadása 
elhozza talán újra a világ 
számára is a megtisztulást, 
a megbékélést, a lassulást, az 
egymásért, a Földünkért való 
felelősségvállalást.        -séva-

Közérdekű telefonszámok 
• Háziorvosi ügyelet: hétfőtől 
csütörtökig 12-16 óráig, pénte-
ken 12-13 óráig 06 70 210 9769
• Központi orvosi ügyelet: hét-
főtől csütörtökig 16 órától más-
nap reggel 8 óráig, pénteken 13 
órától másnap reggel 8 óráig, 
munkaszüneti napokon és ün-
nepnapokon 8 órától másnap 

reggel 8 óráig. Szabadszállás, 
Mindszenty tér 5.
Tel.: 06 76 353 324 
• Rendőrség: 06 78 501 400 
• Vízmű hibabejelentés:
06 80 20 423
• Polgárőrség: 06 30 621 6071 
• Állatsegély- Kecskemét:
06 20 476 9693 

HIRDETÉSEK AJÁNLÓ

Kedves Olvasóink! Kedves Hirdetôk! 

Lakossági apróhirdetéseiket, keretes hirdetéseiket, gyászhíreket, 
köszönetnyilvánításokat, megemlékezéseket Izsák város Polgármesteri 
Hivatalának titkárságán, a 06 76 568 060-as telefonszámon adhatják le 

munkaidőben. 
A HIRDETÉSEK LEADÁSI HATÁRIDEJE MINDEN HÓNAP 10-E.

Az ezután érkezett hirdetéseket már csak a következő lapszámba van 
módunk tervezni. Az Izsáki Hírek megjelenésének 

tervezett ideje: MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKI NAPJA
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Kulináris kikapcsolódás Balogh Zsuzsával 
Sült édesburgonya spenóttal, ahogy még az is szereti, aki nem szereti

Konyhai kalandokra bátorkodom hívni Önöket. Balogh 
Zsuzsa vagyok, az izsáki általános iskolában dolgozom 
pedagógusként. Családanyaként, családapaként mindany-
nyiunkra felelősség és elég feladat hárul. Felelősség, hogy 
megfelelően gondoskodjunk szeretteinkről a hétközna-
pokon is, munka előtt, munka után, vagyis egy kis túlzás-
sal éjjel-nappal.

Persze mindezt szívesen 
tesszük, ahol tudunk, taka-
rékoskodunk az idővel, az 
erőnkkel… „háttérzsong-
lőrként”. Minden családnak 
megvan a maga nehézsége. 
A miénkben az, hogy párom 
külföldön dolgozik, jó, ha he-
tente két napot itthon tölt. 
A munkámmal együtt jár a fo-
lyamatos képzés, a tanórákra 
való felkészülés, pályázatokon 
indulás, azok levezénylése. 
Így két lányom, párom és tá-
gabb családom, alkalmanként 
barátaim meglepése ízletes 
ételekkel, desszertekkel erőt 
ad ahhoz, hogy igenis öröm 
főzni, sütni. Ha látom, hogy 
„tudományom” eredménye 
kívül-belül felmelegíti a kö-
rülöttem lévőket (ha kapom 
értük a kedves üzeneteket), az 
felemel és elindulok a jókedv 
spirálján felfelé, újabb ihlete-
ket kapva, új variációkat ki-
találva, fókuszba állítva, hogy 
az étel aránylag egészséges, 
gyorsan elkészíthető legyen, 
hiszen dobozolni is kell, mert 
ételeim utaznak családom, 
barátaim munkahelyére. Mi, 
akik szeretünk a konyhában 
tevékenykedni, önkéntele-
nül is új recepteket alkotunk, 
hiszen az éppen adott körül-
mények, igények és a rendel-
kezésünkre álló alapanyagok 
mindezt megkívánják. 
Receptjeink történetek, nem 
csak lépések és hozzávalók. 
Megmutatják, hogy milyen 
a szerepünk a családban, az 
életben. Ha van saját recep-

tünk, akkor függetlennek is 
érezhetjük magunkat. Ha ki-
használjuk az aktuális trende-
ket, akkor beállhatunk kultú-
raváltónak. Ha nőként csak 
alkalmanként főzünk… akkor, 
amikor pont csak mi szeret-
nénk, lehetünk feministakö-
zelik is. Ha mégis egyszerűen 
szeretném megfogalmazni, 
akkor azt mondhatnám, hogy 
főzőcskézés közben elmélyül-
hetek, megállíthatom rohanó 
életemet. Megnyugszik a lel-

kem, felszabadulok, nem mel-
lékesen, beváltható ígéretet 
adhatok szeretteimnek, hogy 
munkásságom végén étvágy-
gerjesztő, legtöbbször egész-
séges ételt szolgálok fel. Ilyen 
módon játszhatok tradicioná-
lis nőiességeimmel, ami nem 
marad meg csak a hagyomá-
nyos határok keretein belül. 
Receptjeinknek mély jelenté-
se van, összekapcsolódnak az 
életünkkel, hatásokat mutat-
nak. Az egészségmegőrzést 
mindig aktuálisnak tartjuk, 
mostani receptem ennek a 
vonalát követi, énidőm mai 
főszereplői az édesburgonya 
és a spenót. Az említett alap-

anyagok közül az édesbur-
gonyát mutatom be, mint a 
parajhoz képest kevésbé hasz-
nált növényt.
Modern háziasszonyként tud-
juk, hogy az édesburgonya 
kalória- és szénhidráttartalma 
alacsony. Szemünk és bőrünk 
egészségéhez hozzájárul A-vi-
taminjával. Hogy az idegrend-
szerünket se hanyagoljuk el, 
segítségül hívjuk C- és B6-vi-
taminjait. Vérnyomásunkat is 
szabályozza a benne található 
káliumnak és magnéziumnak 
köszönhetően. És ha még ez 
nem lenne elég, magas vastar-
talma segít, hogy megfelelő 
legyen az energiaszintünk, to-
vábbá támogatja a vörösvér-
sejtek termelődését is. Rost-
tartalma sem elhanyagolható, 
aminek az egészséges emésztési 
folyamatokban van kiemelke-
dő szerepe. Egy átlagos nagy-
ságú édesburgonya hosszabb 
ideig biztosít teltségérzetet a 
krumplinál, és a glikémiás in-
dexe is alacsonyabb. Itt az idő, 
hogy ezzel a recepttel társítsuk 
a hagyományos és az egészsé-
ges konyha alapanyagait.

Sült édesburgonya spenóttal
Hozzávalók 4 személynek:
• 4 közepes édesburgonya 
• 600 g spenótkrém
• 4 gerezd fokhagyma
• 1 ömlesztett sajt
• 10 dkg feta vagy krémfehér sajt
• 1 zacskó aszalt, cukrozott
   vörösáfonya (100 g)
• 1 fej lilahagyma
• olívaolaj
• só, bors
Elkészítés: Az édesburgonyá-
kat alaposan megmossuk, ke-
resztben bevagdossuk, meg-
forgatjuk olívaolajban, sózzuk, 
borsozzuk, és egy sütőpapírral 
bélelt tepsibe tesszük (vágott 
felükkel felfelé). 

180 fokos sütőbe tolva, légke-
verés mellett kb. 30 perc alatt 
megsütjük, akkor jó, ha egy 
villát könnyen bele tudunk 
szúrni (alkalmanként megfor-
díthatjuk).
Ezalatt elkészítjük a spe-
nótfőzeléket. Felolvasztjuk a 
fagyos parajkrémet. Egy lá-
basban hevítünk olajat, hoz-
záadjuk a zúzott fokhagy-
mát, világosra pirítjuk, majd 
beletesszük a spenótot és az 
ömlesztett sajtot. Megsózzuk, 
végül felfőzzük öt perc alatt. 
Leturmixoljuk, fűszerezzük.
Tálaláskor a főzelékre tesz-
szük a megsült édesburgonyát 
egészben, díszítjük fetasajttal, 
aszalt vörösáfonyával és kari-
kára vágott lilahagymával.
Jó étvágyat kívánok! Ha elké-
szítik, higgyék el, hogy a család 
apraja-nagyja megtalálja benne 
kedvenc ízét. Talán az is meg-
kóstolja ezt az ételt, aki eddig 
hadilábon állt a spenóttal.

Balogh Zsuzsanna

Kedves Olvasóink! 
Várjuk jelentkezésüket lapunk fő-
zőrovatába. Ha van egy különleges 
receptjük, amit szívesen megoszta-
nának másokkal, ha szívesen beszél-
nének a konyhaművészet titkairól, 
különlegességeiről, ne habozzanak! 
A mostanihoz hasonló formában 
Önöket is megismerheti még köze-
lebbről az olvasóközönség.    A Szerk. 

FAKANÁL

Dobogós helyeken a sportolók 
A kézilabdások és a tornászok remekeltek a diákolimpián 

Ifjú sportolóink kiváló eredményeket értek el az elmúlt 
három hónapban. A kézilabdások és a tornászok  sikereit 
osszuk meg Önökkel a megújult lap első számában.

Január 10-11-én a Panthers Cup kézilabda tornán vettünk részt Auszt-
riában, Eferdingben. 36 izsáki kézis versenyzett a rendezvényen az U10 

mix, FU12 és LU13 korcsoportokban. Az U10 csapatunk második, 
az FU12 harmadik, az LU13 csapatunk negyedik helyezett lett

A 2019/20-as tanévben a Magyar Kézilabda Szövetség partnerisko-
lájaként a „Kézilabda az Iskolában” programban megrendezésre kerülő 
Sulikézi Fesztivál első fordulóján  02. 29-én vettünk részt FU9 korcso-

portban Budapesten a Sport11 Rendezvényközpontban

• Diákolimpia
A 2019/20-as tanévben III. 
és IV. korcsoportos lány és fiú 
csapatokkal neveztünk a Diá-
kolimpia fordulóira. 
Körzeti döntők:
• február 27. Kiskőrös - IV. 
korcsoportos lányok II. hely
• március 3. Izsák - III. kor-
csoportos fiúk IV. hely

• március 6. Izsák – III. kor-
csoportos lányok II. hely

• Torna
A Torna Diákolimpiára egy fiú 
csapattal és kettő fő – Halasi 
Imre és Horváth Zalán – II. 
korcsoportos egyéni verseny-
zővel neveztünk be ebben a 
tanévben. 

A megyei döntőből Halasi 
Imre és az I. korcsoportos 
csapatunk jutott tovább a  02. 
29-én, Kiskunhalason meg-
rendezett Torna Diákolimpia 
országos elődöntőjébe. Az I. 
korcsoportos csapatunk to-
vábbjutott az országos dön-
tőbe!

Szabó József

SPORT



2020. március

1918

2020. március

Izsáki Hírek 
Izsák város közéleti
és kulturális folyóirata 

• Kiadja 
Izsák Innokom
Nonprofit Kft. 
6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
Tel.: +36 76 568 060

• Főszerkesztő
Supka Éva 
izsakihirek@gmail.com 
+36 20 962 7101

• Munkatársak
Frankó Barnabás 
dr. Nagy Attila Egon 
Perjésné Kiss Etelka
Tóth Klára 
Varga István
Végh Tamás

• Hirdetésfeladás
Izsák Polgármesteri
Hivatal titkárság
6070 Izsák, Szabadság tér 1. 
Tel.: +36 76 568 060
izsakihirek@gmail.com 

• Nyomdai kivitelezés 
Druk-ker Nyomdaipari
és Szolgáltató Kft. 
6200 Kiskőrös, Izsáki út 10/B
Tel.: +36 78 312 517
www.druk-ker.hu

Felelős vezető:
Markó Péter 

Megjelenik havonta 
850 példányban 

ISSN 1587-7418

Jótékonysági retró bál
Feltették a szemléletformáló szemüveget

Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és AMI Adj 
Egy Ötöst! pályázatába bevont diákok a tavalyi tanévben  
megmutatták, hogy programjaikkal egy olyan közösséget 
tudtak kialakítani, amelyben a résztvevők egyenrangúak, 
aktívak és maguktól motiváltak. Múlt évi pályázatunk 
egyik pozitív hozadéka, hogy megrendezett foglalkozása-
ink szemléletformáló mágnesként működtek.

Az igényeket „kiszolgálva” 
bevonódtak projektünkbe 
a 7. c-s és az eltérő tantervű 
diákok mellé, az 5.b és a 3.b 
osztályos gyermekek. 
Mivel a fentebb említett tanu-
lók már eddig is részt vettek 
kihívásainkban, ezért kijelent-
hetjük, hogy társadalmilag 
tudatosabbak kortársaiknál, a 
fogyatékossági csoportokkal 
kapcsolatos élethelyzeteikre 
már vannak kész megoldásaik. 
Új közösségünkkel, újabb 
programokkal, iskolai él-
ménynappal, pályázati keretek 
között próbáljuk együttmű-
ködően bevonni a társadalom 
többi csoportját megmoz-
dulásainkba, a témán belül 
láthatóvá tenni fókuszponto-
kat, értékeket. Biztosítva az 
emberek számára a pozitív 
identitást, olyanok számára 
is, akiket a társadalom gyak-
ran magára hagy. Így az is-
kolát és a hozzá kapcsolódó 
programokat, mint a 2020. 
február 2-án megrendezésre 
kerülő jótékonysági bálunkat 
is, egy sajátos társadalmi gya-
korlótérként fogtuk fel, ahol a 
diákok a gyakorlatban kipró-
bálhatták, edzhették magukat. 

A pályázatunkba bevont tanu-
lók a bált megnyitó produkci-
ójukat jelnyelven adták elő: 
Halász Judit tolmácsolásában 
Bródy János szerzeményét 
Mindannyian mások vagyunk 
címmel, amelyet a SINOSZ  
Bács-Kiskun Megyei Szerve-
zetének titkára, Gál Franciska 
tanított be a tanulóknak. 
Jótékonysági bálunk meg-
rendezésével meg kellett 
nyernünk, be kellett bizonyí-

tanunk környezetünknek, a 
családoknak, az ismerőseink-
nek, hogy erősítenünk kell a 
közösségi cselekedeteket. 
Az Adj Egy Ötöst! pályá-
zaton belül hisszük, hogy az 
empátia és a felelősségérzet 
együtt tesz képessé bennün-
ket a hatékony és az önzetlen 
segítségnyújtásra.

Ennek fényében hívta isko-
lánk jótékonysági szórako-
zásra városunk lakóit annak 
érdekében, hogy intézmé-
nyünk udvarára árnyékolókat 
tudjunk kihelyezni. 

Az est sztárvendége Cintula, 
Keresztes Tibor volt, aki kel-
lően jó hangulattal alapozta 
meg az estet. 
Mindeközben a Vino étte-
rem szolgált fel a sokszínű-
ség jegyében svédasztalos 
vacsorát, mely az egész prog-
ram alatt elérhető volt, azok-
nak is, akik először inkább 

a táncot részesí-
tették előnyben. 
Hiszen a hangu-
lat nem lanyhult 
Cintula után, 
mert sokak régi 
kedvence, Bácsi 
Gyula lemezlovas 
pörgette a leme-
zeket hajnalig. 

Jótékony rendezvényün-
ket a jelmezbe öltözött 
vendégek színesítették. 
Az est folyamán közönség-
szavazatok alapján tudták a 
szervezők megjutalmazni a 
három legjobb jelmez tulaj-
donosát. 
A zene, a tánc, a jelmezek az-
nap estére egy új közösséget 
alakítottak ki az izsáki sport-
csarnokban. A példás szülői 
hozzáállás, a bált megelőző 
készülődések, a tombolatár-
gyak és a hozzájárulások be-
gyűjtése, felajánlása, a vasár-
napi rendrakás megmutatta 
az összefogás erejét, azt, hogy 
a közös gondolkodás gyer-
mekeinkért milyen fontos.
Azt, hogy azzal a vasárnap 
hajnallal mindez nem ért vé-
get, hiszen már a következő 
héten biztosak voltunk ab-
ban, hogy összejövetelünket 
jövőre is meg kell ismételni. 
Bálunk záró jelmondata a vá-
rosunkban száz évvel ezelőtt 
megrendezett műsoros est-
jének plakátjára hivatkozva a 
következő:
„Tekintettel arra, hogy az 
összes jövedelem az iskola 
alapjára fordíttatik, felülfi-
zetéseket köszönettel foga-
dunk.”

Balogh Zsuzsanna

Különleges mérkőzések, véletlen?
Grécziék számára minden együtt töltött alkalom ünnep 

Történt ugyanis, hogy az 
NB II-es bajnokság vasár-
napi játéknapján Gréczi 
Márton, a Békéscsaba és 
Gréczi Gábor, a Duna Asz-
falt Tiszakécske LC játéko-
sa is gólt szerzett. Ez még 
nem is lenne olyan megle-
pő, hiszen több emlékeze-
tes találatot is jegyeznek 
már az izsáki tehetségek. 
De az, hogy mikor?! Ez az 
érdekes és emlékezetes.

A vasárnapi fordulóban előbb 
a feljutásra pályázó Budafok 
otthonában szerepelt a Békés-
csaba, ahol a 45. percben állt 
be csereként Gréczi Márton 
a vendégcsapatba, aki a 91. 
percben gólt szerzett. Csapata 
végül 3-2-es vereséget szen-
vedett.
A Duna Aszfalt TLC pedig 
a listavezető MTK vendé-
ge volt a Hungária körúton, 
ahol szintén a 45. percben 
lépett pályára Gréczi Gábor. 
A sors fintora, hogy ő is a 91. 
percben lőtt egy gólt, mellyel 
csak szépíteni tudott, hiszen 
a mérkőzést 2-1 arányban a 
bajnokaspiráns MTK nyerte.

Így tehát kiderült, miért is lett 
olyan emlékezetes ez a vasár-
nap délután a Gréczi család-
ban, akikről tudni illik, hogy 

igazi futball família. Gábor, a 
családfő korosztályos váloga-
tott is volt, illetve több megyei 
bajnoki és kupagyőzelmet is 
ünnepelhetett az Izsák labda-
rúgó csapatával.

Szilvi, a feleség és édesanya 
és lányuk, Lilla is rúgta a bőrt 
még jó pár évvel ezelőtt. Ami-
kor csak tehetik, ott vannak a 
fiúk meccsein – nem volt ez 
másként vasárnap sem. Ér-
dekesség még az is, hogy a 
Békéscsaba jelenlegi edzője 
Schindler Szabolcs, aki kece-
li születésű és a ’90-es évek 
elején futballozott a Kiskő-
rösben is. Azért lássuk be, 
igencsak hátborzongató ez az 
egybeesés a testvérek között. 
Mi mindenesetre büszkék va-
gyunk rájuk, nem csak a 91. 

percben! És ha már család, 
természetesen megkérdeztük 
Szilvit is arról, hogy mit jelent 
az ünnep, a húsvét, a hagyo-
mányok. 
– Számunkra minden alka-
lom ünnep, amikor együtt 
lehetünk, de sajnos erre egy-
re kevesebb a lehetőségünk. 
A klasszikus értelemben vett 
család szinte már csak szent- 
estén van együtt. De amíg a 
gyerekek kicsit voltak, nagyon 
fontosnak tartottuk a húsvéti 
hagyományok éltetését. Jártak 
locsolkodni, Lillával vártuk a 
locsolókat, most azonban már 
felnőttként mindenki a saját 
útját járja.

Jó szívvel biztatom az anyu-
kákat, apukákat, hogy amíg 
csak tehetik, őrizzék ezeket az 
értékeket és próbálják átadni 
a gyerekeknek, mert szép em-
lékként örökre megmarad, és 
így nagyobb az esélye annak 
is, hogy a hagyományaink to-
vább élnek. 

BD/sé

FOCI FINÁLÉ



Információ: http://futoklub.izsak.hu/
Online előnevezés 2020.02.22 – 2020.05.18.-ig.
http://korido.hu/2020KolonKupa_reg
Előnevezési kedvezmény csak a nevezési díj 
átutalásával érvényes!
Helyszíni nevezés 08:00 – 09:30 – ig.
A hosszú távokon nettó chipes időmérés!
Olimpiai ötpróba résztvevőinek és spuri 
aranykártyásoknak 20% kedvezmény!

Szervezők:
Cséplő Zoltán +36208241239
Sörös István +3620 9745691
Boldoczki Tímea +3670 3742550
A rendezőség biztosítja az indulók 
számára:
Kezdőcsomag, öltözési lehetőség sátorban, 
frissítés 5 km-enként, futamok előtt zenés 
bemelegítés, indulóként 1 adag 
túróscsusza

Emblémázott póló előnevezés alkalmával vagy a helyszínen 3.500.-Ft-ért megvásárolható. 
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